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A APATRONICS - Digital Signage by Apametal é uma marca de 
sinalética digital do Grupometal focada na comunicação digital para 
empresas, que oferece as melhores soluções LED e LCD do mercado.  

Da concepção até ao produto final a Apatronics, aliada aos seus 
parceiros e fornecedores, agrega serviços de alta qualidade, procu-
rando oferecer sempre as melhores soluções de hardware e software 
para a gestão dos conteúdos, adequadas à dimensão e necessidades 
do seu negócio.

Com mais de 40 anos de atividade em implementação de programas 
de Imagem Corporativa, a Apametal é reconhecida por oferecer solu-
ções completas de alto nível de rigor e qualidade, comprometendo-
-se também com um serviço de pós-venda sempre disponível e capaz 
de dar resposta às necessidades dos nossos clientes.

À sua disposição na nossa sede, temos o maior Showroom de LED da 
Europa, onde poderá ver ao vivo e a cores os mais variados formatos 
de ecrãs LED, LCD Touchscreens e Transparentes, que marcarão a 
diferença na comunicação digital do seu negócio. 

Visite-nos!



MUPI CITY 55” FHD / 65” 4K

O MUPI CITY 55’’ e 65”4K 24/7 com som da Apatronics - Digital Signage by 
Apametal, é um modelo de Mupis Indoor (para aplicação em espaços 
interiores) desenvolvido e produzido pela Apametal, ideal para destacar a sua 
comunicação digital, nos mais variados tipos de negócios ou serviços, 
nomeadamente oficinas de automóveis, salas de espera de Hospitais ou 
Centros de Saúde, empresas que disponibilizem serviços de atendimento ao 
cliente nas suas instalações.

A dimensão do LCD profissional pretendido pode variar e tem resoluções desde 
Full HD até 4K Ultra HD.

Garantia de 3 anos.

Customização
Com mais de 100 cores disponíveis, este Mupi 
também pode ser revestido por outros materiais e 
texturas à sua escolha. Também é possível a 
colocação da marca do cliente impressa no 
produto ou até mesmo retro-iluminado.

Aplicação Indoor 
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor 
(espaços interiores), pelo que a sua aplicação 
poderá destacar-se em grandes superfícies 
comerciais, ou empresas / negócios que 
disponibilizem serviços de atendimento ao 
cliente.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos 
dispositivos, pode ser feita localmente através de 
uma Pen ou Disco externo, mas também através 
das nossas soluções de Digital Signage. Com esta 
solução, a atualização de conteúdos pode ser 
feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais 
como adicionar playlists, widgets (hora, RSS 
feeds, streams).
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MUPI CITY 75”

5

O MUPI  CITY 75’’ 24/7 da Apatronics - Digital Signage by 
Apametal, é um modelo de Mupis Indoor (para aplicação em 
espaços interiores) desenvolvido e produzido pela Apametal, 
ideal para destacar a sua comunicação digital, nos mais variados 
tipos de negócios ou serviços, nomeadamente oficinas de 
automóveis, salas de espera de Hospitais ou Centros de Saúde, 
empresas que disponibilizem serviços de atendimento ao 
cliente nas suas instalações.

A dimensão do LCD profissional pretendido, pode variar de e 
tem resoluções desde Full HD até 4K Ultra HD.

Garantia de 3 anos.

Customização
Com mais de 100 cores disponíveis, este Mupi também pode ser revestido por 
outros materiais e texturas à sua escolha. Também é possível a colocação da 
marca do cliente impressa no produto ou até mesmo retro-iluminado.

Aplicação Indoor 
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor (espaços interiores), pelo que a 
sua aplicação poderá destacar-se em grandes superfícies comerciais, ou 
empresas / negócios que disponibilizem serviços de atendimento ao cliente.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos dispositivos, pode ser feita 
localmente através de uma Pen ou Disco externo, mas também através das 
nossas soluções de Digital Signage. Com esta solução, a atualização de conteú-
dos pode ser feita a partir de qualquer parte do Mundo e em tempo real. Permite 
ainda funcionalidades, tais como adicionar playlists, widgets (hora, RSS feeds, 
streams).



Ecrãs de alto contraste, definição e resolução.
A Apametal, em parceria com a gama profissional de ecrãs 
LG, apresentam-lhe um produto com a melhor qualidade de 
imagem, tanto a nível de cor como de detalhe. Os seus 
conteúdos ganham um maior destaque, em comparação 
com todos os outros de comunicação o�ine / estática.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor (espaços 
interiores), pelo que a sua aplicação poderá destacar-se em 
grandes superfícies comerciais, estações de comboio e 
metro, Aeroportos, sedes de empresas, lojas e serviços.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos dispositivos, 
pode ser feita localmente através de uma Pen ou Disco 
externo, mas também através das nossas soluções de Digital 
Signage. Com esta solução, a atualização de conteúdos 
pode ser feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais como 
adicionar playlists, widgets (hora, RSS feeds, streams).

MUPI LISBON 55” FHD / 65” 4K

O MUPI LISBON 55” Full HD e MUPI LISBON 65” 4K Apatronics - Digital Signage by 
Apametal, são a nova gama de Mupis de qualidade Premium. Com os seus cantos 
arredondados e acabamentos de excelência, a sua estrutura de ferro lacado époxi com 
sistema ‘screwless’ (sem parafusos) facilita qualquer modificação ou manutenção do 
equipamento sem transtornos. 

Tem capacidade de receber três entradas de alimentação, sendo uma delas pelo chão (que 
permite a camuflagem dos cabos), pelas traseiras ou através da parte superior. O seu 
acabamento anti-ruído, abafa com eficácia os sons emitidos pelo sistema de refrigeração. 

O modelo com ecrã profissional LG de 55” 24/7 tem um tamanho ligeiramente inferior, 
sendo a resolução nativa para conteúdos Full HD (1920x1080 píxeis) e tem sistema de som 
incorporado. O ecrã profissional LG 65” é um pouco maior, sendo que permite conteúdos 
em 4K Ultra HD, uma resolução 4x superior ao Full HD.

Garantia de 3 anos.
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Ecrãs de alto contraste, definição e resolução.
A Apametal, em parceria com a gama profissional de ecrãs 
LG, apresentam-lhe um produto com a melhor qualidade de 
imagem, tanto a nível de cor como de detalhe. Os seus 
conteúdos ganham um maior destaque, em comparação 
com todos os outros de comunicação o�ine / estática.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor (espaços 
interiores), pelo que a sua aplicação poderá destacar-se em 
grandes superfícies comerciais, estações de comboio e 
metro, Aeroportos, sedes de empresas, lojas e serviços.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos dispositivos, 
pode ser feita localmente através de uma Pen ou Disco 
externo, mas também através das nossas soluções de Digital 
Signage. Com esta solução, a atualização de conteúdos 
pode ser feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais como 
adicionar playlists, widgets (hora, RSS feeds, streams).

MUPI LISBON 75”

O MUPI LISBON 75” Apatronics - Digital Signage by Apametal, 
são a nova gama de Mupis de qualidade Premium. Com os 
seus cantos arredondados e acabamentos de excelência, a 
sua estrutura de ferro lacado époxi com sistema ‘screwless’ 
(sem parafusos) facilita qualquer modificação ou manutenção 
do equipamento sem transtornos. 

Tem capacidade de receber três entradas de alimentação, 
sendo uma delas pelo chão (que permite a camuflagem dos 
cabos), pelas traseiras ou através da parte superior. O seu 
acabamento anti-ruído, abafa com eficácia os sons emitidos 
pelo sistema de refrigeração. 

Garantia de 3 anos.
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O MUPI  ALMADA 55” / 65” 24/7 Apatronics - Digital Signage by Apametal é um produto de 
qualidade Premium, mais económico, mas também mais versátil, leve e flexível devido ao 
seu peso. A sua estrutura é de ferro lacado époxi com sistema ‘screwless’ (sem parafusos).
Este MUPI tem a particularidade de rodar em 90º, havendo a possibilidade de o ter na 
posição vertical mas também na horizontal. O padrão VESA permite receber diversos outros 
ecrãs de diferentes formatos, desde que sejam compatíveis com este sistema. 
É um equipamento especialmente recomendado para eventos e apresentações, não só pela 
sua flexibilidade rotatória, mas também pela sua mobilidade acessível (pode ser montado 
com rodas). A versão de 55” possui também sistema de som incorporado.

Garantia de 3 anos.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos dispositi-
vos, pode ser feita localmente através de uma Pen ou Disco 
externo, mas também através das nossas soluções de Digital 
Signage. Com esta solução, a atualização de conteúdos 
pode ser feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais como 
adicionar playlists, widgets (hora, RSS feeds, streams).

15

MUPI ALMADA 55” FHD / 65” 4K

Versátil e Flexível
Este equipamento permite receber diversos ecrãs 
profissionais com sistema VESA, quer na vertical, quer na 
horizontal. Apresenta assim uma flexibilidade superior na 
divulgação das suas apresentações, marcas ou produtos.

Ecrãs de alto contraste, definição e resolução.
A Apametal, em parceria com a gama profissional de ecrãs 
LG, apresentam-lhe um produto com a melhor qualidade de 
imagem, tanto a nível de cor como de detalhe. Os seus 
conteúdos ganham um maior destaque, em comparação 
com todos os outros de comunicação o�ine / estática.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação Indoor (dentro de 
espaços fechados), pelo que a sua aplicação poderá destacar-se 
em grandes superfícies comerciais, estações de comboio e 
metro, Aeroportos, sedes de empresas, lojas e serviços.
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MUPI CASCAIS 55”

Mupi versátil com extraordinário ecrã de 55”, destina-se a uso interior no entanto a 
excelente qualidade do material torna possível  o uso no exterior.

Produzido em Corian®.  Produto de extrema qualidade e aspecto minimalista. 
Corian® é não-poroso e higiénico. A sua superfície lisa não permite que os resíduos 
penetrem, e isso facilita a limpeza. Bactérias e fungos também não penetram. Uma 
vez limpa, a superfície de Corian® está realmente limpa. As superfícies Corian® são 
renováveis e ecológicas. Manchas e arranhões podem ser facilmente removidos 
usando uma esponja e um produto de limpeza comum. Uma limpeza sem esforço 
recupera a superfície original. As colas usadas para colar a superfície propiciam um 
acabamento com emendas impercetíveis.

Esta versão [modelo 1], toda construída em Corian® à excepção da tampa superior 
em inox vazado de modo a permitir uma eficiente  climatização interna.

O acesso para manutenção é garantido através de duas portas localizadas nas 
laterais com fecho em IMAN.

mod. 1

O Mupi CASCAIS é dupla face, 
podendo ser produzido em versão 
mono face. 
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MUPI CASCAIS 55” mod. 2

O Mupi CASCAIS é dupla face, 
podendo ser produzido em versão 
mono face. 

Esta versão do Mupi CASCAIS [modelo 2] é também uma 
optima escolha.

Construida também em Corian® com painéis laterais em 
inox. A climatização interna é assegurada nestes mesmos 
painéis.

O acesso para manutenção é garantido através de duas 
portas localizadas nas laterais com fecho em IMAN.
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MUPI OEIRAS 55” FHD / 65” 4K

Ecrãs de alto contraste, definição e resolução.
A Apametal, em parceria com a gama profissional de ecrãs 
LG, apresentam-lhe um produto com a melhor qualidade de 
imagem, tanto a nível de cor como de detalhe. Os seus 
conteúdos ganham um maior destaque, em comparação 
com todos os outros de comunicação o�ine / estática.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor (espaços 
interiores), pelo que a sua aplicação poderá destacar-se em 
grandes superfícies comerciais, estações de comboio e 
metro, Aeroportos, sedes de empresas, lojas e serviços.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos dispositivos, 
pode ser feita localmente através de uma Pen ou Disco 
externo, mas também através das nossas soluções de Digital 
Signage. Com esta solução, a atualização de conteúdos 
pode ser feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais como 
adicionar playlists, widgets (hora, RSS feeds, streams).

O MUPI OEIRAS 55” Full HD e 65’’ 4k Apatronics - Digital Signage by Apametal, é uma nova 
gama de Mupis de qualidade Premium. Com os seus acabamentos de excelência, a sua 
estrutura de ferro lacado époxi com sistema ‘screwless’ (sem parafusos) facilita qualquer 
modificação ou manutenção do equipamento sem transtornos. 

O modelo com ecrã profissional LG de 55” 24/7 tem um tamanho ligeiramente inferior, 
sendo a resolução nativa para conteúdos Full HD (1920x1080 píxeis) e tem sistema de som 
incorporado. O ecrã profissional LG 65” é um pouco maior, sendo que permite conteúdos 
em 4K Ultra HD, uma resolução 4x superior ao Full HD.

Garantia de 3 anos.
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MUPI OEIRAS 75”

Ecrãs de alto contraste, definição e resolução.
A Apametal, em parceria com a gama profissional de ecrãs LG, 
apresentam-lhe um produto com a melhor qualidade de imagem, tanto a 
nível de cor como de detalhe. Os seus conteúdos ganham um maior 
destaque, em comparação com todos os outros de comunicação o�ine / 
estática.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor (espaços interiores), pelo que 
a sua aplicação poderá destacar-se em grandes superfícies comerciais, 
estações de comboio e metro, Aeroportos, sedes de empresas, lojas e 
serviços.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos dispositivos, pode ser feita 
localmente através de uma Pen ou Disco externo, mas também através das 
nossas soluções de Digital Signage. Com esta solução, a atualização de 
conteúdos pode ser feita a partir de qualquer parte do Mundo e em tempo 
real. Permite ainda funcionalidades, tais como adicionar playlists, widgets 
(hora, RSS feeds, streams).

O MUPI OEIRAS 75” Apatronics - Digital Signage by Apametal, é uma nova 
gama de Mupis de qualidade Premium. Com os seus acabamentos de 
excelência, a sua estrutura de ferro lacado époxi com sistema ‘screwless’ 
(sem parafusos) facilita qualquer modificação ou manutenção do 
equipamento sem transtornos. 

Garantia de 3 anos.
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MUPI PORTO 55” FHD

O MUPI PORTO 55” Full HD Apatronics - Digital Signage by Apametal, 
pertence à nova gama de Mupis de qualidade Premium. Com os seus 
cantos arredondados e acabamentos de excelência, acabamento em 
madeira, com sistema ‘screwless’ (sem parafusos) facilita qualquer 
modificação ou manutenção do equipamento sem transtornos. 

Tem capacidade de receber três entradas de alimentação, sendo uma 
delas pelo chão (que permite a camuflagem dos cabos), pelas 
traseiras ou através da parte superior. O seu acabamento anti-ruído, 
abafa com eficácia os sons emitidos pelo sistema de refrigeração. 

O modelo com ecrã profissional LG de 55” 24/7 tem um tamanho 
ligeiramente inferior, sendo a resolução nativa para conteúdos Full 
HD (1920x1080 píxeis) e tem sistema de som incorporado.

Garantia de 3 anos.
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O MUPI LED AMADORA PITCH 2.8/3.9 SERIES INDOOR da Apatronics - Digital Signage by Apametal, é 
um produto de qualidade Premium, com uma dimensão standard de 1000x2000mm (vertical) e um 
sistema modular que permite maior facilidade e rapidez na manutenção e reparação dos LEDs. O seu 
acabamento de anti-ruído abafa com eficácia os sons emitidos pelo sistema de refrigeração.

Com a solução LED, é possível dar maior destaque e brilho à sua comunicação. Devido ao pixel pitch 
reduzido, permite ser visualizado tanto a curtas, mas também a médias e longas distâncias.

Garantia de 3 anos.

Painel LED de alto brilho e contraste
Para além dos acabamentos com selo de 
qualidade  Apametal, o Painel LED de Pixel Pitch 
2.8/3.9 apresenta a melhor gama de cores e o 
brilho ajustável ao local e ambiente de instalação 
do equipamento.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação Indoor 
(dentro de espaços fechados), pelo que a sua 
aplicação poderá destacar-se em grandes 
superfícies comerciais, estações de comboio e 
metro, bancos, serviços.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos 
dispositivos, pode ser feita localmente através de 
uma Pen ou Disco externo, mas também através 
das nossas soluções de Digital Signage. Com esta 
solução, a atualização de conteúdos pode ser 
feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais 
como adicionar playlists, widgets (hora, RSS 
feeds, streams).

MUPI LED AMADORA PITCH 2.8/3.9
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Customização
Nas traseiras o Mupi poderá levar um espelho.
Como revestimento, tem centenas de texturas à 
sua escolha. (ver página 10) Também é possível a 
colocação da marca do cliente impressa no 
produto ou até mesmo retro-iluminado.

Aplicação Indoor
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor 
(espaços interiores), pelo que a sua aplicação 
poderá destacar-se em grandes superfícies comer-
ciais, lojas de vestuário, calçado ou desporto.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos 
dispositivos, pode ser feita localmente através de 
uma Pen ou Disco externo, mas também através 
das nossas soluções de Digital Signage. Com esta 
solução, a atualização de conteúdos pode ser 
feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais 
como adicionar playlists, widgets (hora, RSS 
feeds, streams).

MUPI SHOPPING 1.0

O MUPI SHOPPING 1.0 da Apatronics - Digital Signage by Apametal, destaca-se pela sua elegância
e design simples. Concebido especialmente para aplicações em espaços interiores (indoor), e 
permite
customizar totalmente com materias e texturas de forma a que possa uniformizar toda a decoração
do seu espaço comercial.
Existem duas soluções digitais para os ecrãs: LED ou LCD.
Com a solução LED, um sistema totalmente modular, é possível dar maior destaque e brilho à sua 
comunicação,
sendo que é para ser visualizado a médias e longas distâncias.
A solução LCD permite uma maior resolução dos conteúdos, até Ultra HD 4K, sendo especialmente
recomendada para uso interior (indoor) e para uma visualização a média / curta distância.

Garantia de 3 anos.



powered by

Variados acabamentos disponíveis em melamina, laminado ou termolaminados, 
para um acabamento perfeito.
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MATERIAIS & TEXTURAS
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MUPI 55’’
O MUPI 55” Apatronics - Digital Signage by Apametal, é um produto de 
qualidade Premium e com um design de excelência.
A sua estrutura de aço lacado ou inox escovado, com opção de 
rodízios na base, facilita a deslocalização do equipamento sem 
transtornos, sendo ideal para salas de reunião.
O sistema de suporte do ecrã permite a sua aplicação na vertical ou 
horizontal, consoante a disponibilidade do espaço e as necessidades 
do cliente.

Garantia de 3 anos,

Ecrã de alto contraste e definição
LG 55ET961H.
Display diagonal: 139.7 cm (55") 24/7
Display resolution: 3840 x 2160 pixels
Display brightness: 500 cd/m

Controlo e gestão de conteúdos multimédia
Faça a gestão de todos os conteúdos multimédia nos diversos dispositivos através 
das nossas soluções de digital signage. Adicione playlists, edite e programe a 
ordem dos conteúdos a passar; desenhe layouts apelativos e adicione widgets (tais 
como a hora, feeds e até live streams) aos seus vídeos!

Independentemente do software de gestão que optar, todas as soluções que 
dispomos permitem a atualização de conteúdos em tempo-real e programação/a-
gendamento para qualquer altura do dia.
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MUPI DOUBLE FACE 75” MONTRA

 

O MUPI DOUBLE FACE 75” MONTRA 4K Apatronics - Digital Signage 
by Apametal, é um produto de qualidade Premium a um excelente 
preço, de alto brilho (face visível na montra) e baixo brilho (face 
virada para o interior da loja).

O seu eficaz sistema de ventilação torna este equipamento ideal 
para montras, para além das cores vibrantes e qualidade de imagem 
que destacam os conteúdos apresentados.

Possui também sistema de som, através do seu ecrã profissional LG

Garantia de 3 anos,.

Ecrã de alto contraste e definição
Para além dos acabamentos do Mupi com o selo de qualidade Apametal, o ecrã 
Profissional LG de 75” 4K apresenta a melhor calibração de cores e o brilho 
ajustável ao local ou ambiente de instalação do equipamento. A versão 4K Ultra 
HD permite a visualização de todos os seus conteúdos até ao mais ínfimo 
pormenor e com grande detalhe.

Controlo e gestão de conteúdos multimédia
Faça a gestão de todos os conteúdos multimédia nos diversos dispositivos 
através das nossas soluções de digital signage. Adicione playlists, edite e 
programe a ordem dos conteúdos a passar; desenhe layouts apelativos e 
adicione widgets (tais como a hora, feeds e até live streams) aos seus vídeos!

Independentemente do software de gestão que optar, todas as soluções que 
dispomos permitem a atualização de conteúdos em tempo-real e 
programação/agendamento para qualquer altura do dia.
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Ideal para montras de lojas, pois permite passar conteúdos 
dinâmicos para o exterior, com ecrã de alto brilho, e expor 
cartazes direcionados para o interior da loja.

Monitor 49’’

MDF Lacado

Caixa de suporte

Acrílico para cartaz

INOX

MUPI DOUBLE FACE MONTRA INDOOR
OUTDOOR
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Tamanhos / formatos Standard - Pixel Pitch
2500 x 1500 mm - SMD2.6 / SMD3.9
3000 x 2000 mm - SMD2.6 / SMD3.9
3500 x 2000 mm - SMD2.6 / SMD3.9
4000 x 2500 mm - SMD2.6 / SMD3.9
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LED WALL

O LED WALL Apatronics - Digital Signage by Apametal, é uma solução de 
display LED High Brightness para interiores (indoor) ou ambientes exteriores 
(outdoor), com ecrã que pode atingir os 8k.
Estrutura modular de acordo com o espaço existente.
Design elegante, linhas direitas sem bezels.

Aplicações:
• Fachadas de edifícios e Montras de lojas,
• Estádios de futebol,
• Billboards
• Eventos, halls de entrada de auditórios, salas de controlo,
• Entre outros



Led LG Indoor Pitch 2.5 na 
sala Almada Negreiros CCB 
Presidência Portuguesa
União Europeia

Dois Apatronics Led Window Series 2.5 x 1.5 Mts SMD 4 HB em Vila do Conde Led Window LG Series 3000mm x 2500mm SMD 3.9 HB

15
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SOLUÇÕES INDOOR
Pitch 3.9/2.5
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Showroom Apatronics
O LED TRANSPARENTE da Apatronics - Digital Signage by Apametal, é uma 
solução de display LED para ambientes internos ou externos, perfeitamente 
adaptada para configurações arquitetónicas. Com um espaçamento de pixéis 
entre P3.9a e P7.8, é um produto feito para visualização de média a longa 
distância e em grandes superfícies de exibição. 

Para além de ser transparente e leve, é altamente adaptável a qualquer tipo de 
edifício. Além disso, o conceito deste produto é feito para ser resistente nos 
ambientes mais exigentes, como altas e baixas temperaturas, vento forte e 
chuva.

As montras de lojas em superfícies comerciais são também uma possibilidade 
para a instalação deste tipo de equipamentos, criando um destaque único e 
atractivo ao seu negócio.

LED TRANSPARENTE
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DOUBLE SIDE

MUPI 55’’ OUTDOOR

O MUPI 55’’ OUTDOOR DOUBLE SIDE Apatronics - Digital 
Signage by Apametal, é uma solução para ambientes exteriores 
com Design elegante com grande visibilidade a médias e longas 
distâncias, graças à qualidade 4K do seu ecrã de alto brilho.
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MUPI 75’’ OUTDOOR

DOUBLE SIDE

O MUPI 75’’ OUTDOOR DOUBLE SIDE Apatronics - Digital 
Signage by Apametal, é uma solução para ambientes 
exteriores com Design elegante com grande visibilidade a 
médias e longas distâncias, graças à qualidade 4K do seu 
ecrã de alto brilho.



MUPI CITY OUTDOOR

Medidas gerais - 2000x2000mm

Ecrã 75’’- 1720x1000mm

O MUPI CITY OUTDOOR Apatronics - Digital Signage by 
Apametal, é uma solução de display LED High Brightness para 
ambientes exteriores (outdoor), ideal para a comunicação digital 
do seu negócio, marca ou produto em espaços públicos.

Monitor LG 75’’.

15

mod. 1
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MUPI CITY OUTDOOR

Medidas gerais - 2000x2000mm

Ecrã 75’’- 1720x1000mm

O MUPI CITY OUTDOOR Apatronics - Digital Signage by 
Apametal, é uma solução de display LED High Brightness para 
ambientes exteriores (outdoor), ideal para a comunicação digital 
do seu negócio, marca ou produto em espaços públicos.

Monitor LG 75’’.

15

mod. 2
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MUPI DUPLA FACE FUNCHAL

O MUPI  FUNCHAL DUPLA FACE outdoor da Apatronics - Digital Signage by Apametal dá o dobro 
do destaque à sua marca. O seu display bidirecional permite a divulgação de conteúdos com um 
ângulo de visão mais abrangente. Tem uma forma rectangular com acabamentos em aço inox-
idável escovado 316, e uma dimensão standard de 2200 x 1215 x 240 mm, medida essa que pode 
ser ajustável à dimensão do display.

Existem duas soluções digitais para os ecrãs: LED ou LCD.
Com a solução LED, um sistema totalmente modular, é possível dar maior destaque e brilho à sua 
comunicação, sendo que é para ser visualizado a médias e longas distâncias.
A solução LCD permite uma maior resolução dos conteúdos, até Ultra HD 4K, sendo especial-
mente recomendada para uso interior (indoor) e  para uma visualização a média / curta distância.

Customização
Com mais de 100 cores disponíveis, este Mupi 
também pode ser revestido por outros materiais e 
texturas à sua escolha. Também é possível a 
colocação da marca do cliente impressa no 
produto ou até mesmo retro-iluminado.

Aplicação Indoor e Outdoor
Este Mupi foi concebido para aplicação indoor 
(espaços interiores) ou outdoor (espaços 
exteriores), pelo que a sua aplicação poderá 
destacar-se em grandes superfícies comerciais, 
estações de comboio e metro, Praças, Universi-
dades, Hospitais e Aeroportos.

Gestão de conteúdos local ou remota
A gestão dos conteúdos multimédia no diversos 
dispositivos, pode ser feita localmente através de 
uma Pen ou Disco externo, mas também através 
das nossas soluções de Digital Signage. Com esta 
solução, a atualização de conteúdos pode ser 
feita a partir de qualquer parte do Mundo e em 
tempo real. Permite ainda funcionalidades, tais 
como adicionar playlists, widgets (hora, RSS 
feeds, streams).



15

LED Banner Indoor

LED Banner Outdoor
neipatec Sports Solutions

LED BANNER

O LED BANNER da Apatronics - Digital Signage by Apametal, é uma solução de display LED High 
Brightness para interiores (indoor) ou ambientes exteriores (outdoor), que se enquadram tanto 
em fachadas de edifícios, como entradas de lojas, expositores, eventos, estádios de futebol, 
entre muitos outros. 

O seu Pixel Pitch (distanciamento entre píxeis) define a qualidade e definição do conteúdo a 
rodar, sendo que quanto mais pequeno for a distância entre eles, maior será o detalhe do vídeo. 
Por norma, o Pixel Pitch mais baixo é usado para ser visualizado a curtas distâncias e 
especialmente em espaços interiores. 

Para espaços exteriores, para além de haver a necessidade dos painéis terem mais brilho, o Pixel 
Pitch poderá ser maior (reduzindo assim os seus custos), pois são para serem visualizados a 
médias e longas distâncias.

Tamanhos / formatos Standard - Pixel Pitch
3840 x 640 mm - SMD6
5120 x 640 mm - SMD6
3840 x 960 mm - SMD6 / SMD8
6720 x 960 mm - SMD6 / SMD8

28
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LED BANNER
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Led Banner Platinum Series 8320mm x 640mm SMD6 HB

Led Banner Hybrid Series Led Banner Hybrid SeriesLed Hybrid Series 5760mm x 640mm SMD6 HB OUT

Led Banner Hybrid Series 3200mm x 640mm SMD6 HB OUT Led Banner Diamond Series 4800mm x 960mm SMD6 HB
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LED SIGNS

Spinel Artixium - LED Sign Dupla Face (500mm x 500mm)

Com apenas 9 kg por cabine e uma ampla gama de pixéis, 
que vai desde pixel pitch P1.95 a P3.91, o LED Sign Dupla 
Face SPINEL é o mais adequado para edifícios de 
escritórios, fachadas de hotéis, superfícies comerciais, lojas 
e supermecados. 

O seu display em LED de alta qualidade pode espelhar os 
conteúdos de uma face, ou mostrar conteúdos diferentes. 
A atualização é feita remotamente e em tempo-real.

Circular LED Sign Dupla Face

O formato circular deste LED Sign foca-se sobretudo para 
zonas de entretenimento e restauração, tais como bares, 
restaurantes cafés. No entanto a sua aplicação também 
pode ser feita para outro tipo de lojas e serviços.

Pixel pitch de P4.68 e com um peso de 16KG por cabine, 
este LED Sign tem uma intensidade de brilho muito (5000 
nits) própria para espaços exteriores.
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LED Billboard 3m x 2m - P4.8

LED BILLBOARD SINTRA PREMIUM

O LED BILLBOARD SINTRA PREMIUM MONO FACE Apatronics - Digital 
Signage by Apametal, é uma solução de display LED High Brightness para 
ambientes exteriores (outdoor), ideal para a comunicação digital do seu 
negócio, marca ou produto em espaços públicos.

Poderá ser aplicado ao longo de ICs e Auto-Estradas, zonas de passagem 
com muito movimentadas, zonas industriais e parques empresariais.

O seu Pixel Pitch (distanciamento entre píxeis) define a qualidade e definição 
do conteúdo a rodar, sendo que quanto mais pequeno for a distância entre 
eles, maior será o detalhe do vídeo. Para espaços exteriores, para além de 
haver a necessidade de haver mais brilho para destacar os conteúdos, o Pixel 
Pitch poderá ser maior (reduzindo os custos), pois estes são para serem 
visualizados a médias e longas distâncias.

Tamanhos / formatos Standard - Pixel Pitch
1500 x 2500 mm - SMD3.9 / SMD4.8
3000 x 2000 mm - SMD3.9 / SMD4.8
2880 x 1920 mm - SMD8
4800 x 2880 mm - SMD8
5760 x 2880 mm - SMD8

Mono face



O LED BILLBOARD SINTRA PREMIUM DUPLA FACE Apatronics - 
Digital Signage by Apametal, é uma solução de display LED High 
Brightness para ambientes exteriores (outdoor), ideal para a 
comunicação digital do seu negócio, marca ou produto em espaços 
públicos.

Poderá ser aplicado ao longo de ICs e Auto-Estradas, zonas de 
passagem com muito movimentadas, zonas industriais e parques 
empresariais.

O seu Pixel Pitch (distanciamento entre píxeis) define a qualidade e 
definição do conteúdo a rodar, sendo que quanto mais pequeno for 
a distância entre eles, maior será o detalhe do vídeo. Para espaços 
exteriores, para além de haver a necessidade de haver mais brilho 
para destacar os conteúdos, o Pixel Pitch poderá ser maior 
(reduzindo os custos), pois estes são para serem visualizados a 
médias e longas distâncias.

Dupla face

Tamanhos / formatos Standard - Pixel Pitch
1500 x 2500 mm - SMD3.9 / SMD4.8
3000 x 2000 mm - SMD3.9 / SMD4.8
2880 x 1920 mm - SMD8
4800 x 2880 mm - SMD8
5760 x 2880 mm - SMD8

LED BILLBOARD SINTRA PREMIUM

15
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Ecrã - 3000x2000mm
Mono-Face

LED BILLBOARD STANDARD

Medidas gerais - 3000x4500mm

Ecrã - 3000x2000mm

O LED BILLBOARD STANDARD MONO FACE Apatronics - Digital Signage by Apametal, 
é uma solução de display LED High Brightness para ambientes exteriores (outdoor), 
ideal para a comunicação digital do seu negócio, marca ou produto em espaços 
públicos.

Poderá ser aplicado ao longo de ICs e Auto-Estradas, zonas de passagem com muito 
movimentadas, zonas industriais e parques empresariais.

15
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Painel digital para exterior Pitch 3.9, instalado pela Apatronics na SCHRÉDER em Carnaxide.

Apatronics Led Wall Diamond Series 6 x 2 Mts SMD6 HB OUT

Mupi City Outdoor Instituto Gulbenkian Ciência, em Oeiras

15
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SOLUÇÕES OUTDOOR
Pitch 3.9/2.5



MESA DIGITAL

Equipamento e estrutura
Ecrã táctil 43’’
Customização de logo de marca/produto
Customização da cor da estrutura
Design elegante e funcional
Equipamento com acessibilidade

1515
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O KIOSK TICKET da Apatronics - Digital Signage by Apametal, é o produto ideal para sistemas de bilhética, com terminal de pagamento 
multibanco integrado. Dispomos de diversas soluções de design e equipamentos, que tanto podem ser para uso indoor (interiores) ou outdoor 
(exteriores).

Equipamento e estrutura
LCD ELO 32”;
Full HD - Aspect Ratio 16:9
Customização de logo de marca/produto;
Customização de design e cor da estrutura;

Exemplo de 
equipamento 
Outdoor

Aplicações
Estações de comboio e metro;
Museus;
Estádios de futebol;
Teatros e Salas de Cinema;

15
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Exemplo de 
equipamento 
Indoor

KIOSK TICKET



O KIOSK GESTÃO DE FILAS da Apatronics - Digital Signage by Apametal, 
é um equipamento de gestão de senhas, compacto de ecrã touch (10’’ 
ou 17’’) disponível em várias cores, que poderá ser personalizado com a 
necessidade do cliente
É a solução ideal para a gestão de filas e atendimento personalizado.

Ecrã tátil 17’’

Ecrã tátil 10’’

Ticket com
QR CODE PC incluído

Impressora térmica

15
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KIOSK Gestão de Filas
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KIOSK Self-service

Equipamento e estrutura
Ecrã táctil 27’’;
Customização de design e cor da estrutura;
Ideal para o comércio

• Moedeiro
• Noteiro
• Multibanco Contactless
• Webcam
• Impressora térmica
• Leitor de código de barras

Solução
de pé

Customização
de logótipo
de marca/produto

Solução
de aplicação 
à parede



O KIOSK PAGAMENTO AUTOMÁTICO da Apatronics - Digital Signage by Apametal, é o produto ideal para 
pagamentos rápidos, cómodos e seguros, com dinheiro ou cartão, de acordo com a necessidade do cliente.

Equipamento e estrutura
Ecrã táctil 27’’;
Customização de logo de marca/produto;
Customização de design e cor da estrutura;

• Moedeiro
• Noteiro
• Multibanco Contactless
• Webcam

Impressora térmica

PC incluído

15
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KIOSK PAGAMENTO 



PARCÓMETROS
CARACTERÍSTICAS

• Ecrã touchscreen 27”
• Teclado virtual
• Impressora térmica
• Pagamento moedas Moedeiro
• Pagamento MB Contactless
• Personalização em vinil
• Para aplicação Indoor (Centros Comerciais, Parques de Estacionamento, etc) ou Outdoor 
• Possibilidade de diferenciamento de zonas através de códigos de cor
• Acessibilidade para todos

15
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KIOSK PAGAMENTO 



A excelência no atendimento de um restaurante é crucial para o sucesso do negócio. Num mundo cada vez mais digital, podemos observar que 
o comportamento de consumo tem mudado. Ninguém gosta de enfrentar filas e a experiência dos atendimentos em restaurantes de 
atendimento rápido também está a sofrer grandes alterações e transformações. 
Por isso, disponibilzamos soluções self-service, como o KIOSK RESTAURANT da Apatronics - Digital Signage by Apametal, focado na resposta a 
essas necessidades.

KIOSK RESTAURANT

15
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LCD Wide Shelf - 34.9”LCD Streched Shelf - 16.3”

Aplicação Vertical

Aplicação Horizontal

LCD Wide Shelf - 42.3”

As LCD SHELVES da Apatronics - Digital Signage by Apametal, são 
prateleiras digitais versáteis que permitem rodar conteúdos em 
formatos pouco convencionais e de forma criativa. Poderão ter 
preços dinâmicos que se alteram a qualquer hora do dia/semana, 
promoções e campanhas específicas sobre determinados produtos 
expostos. 

Focada para expositores e espaços comerciais, as LCD SHELVES vão 
destacar a sua marca das restantes, de uma forma dinâmica e 
inovadora. Em comparação com as LED Shelves, estas permitem 
maior resolução de conteúdos e maior detalhe, embora não sejam 
tão brilhantes como o LED.

Características - Steched Shelf
Dimensão ecrã - 16.3”
OS Android 6.0
CPU - Cortex A7 Quad Core 1 GHz
Memória - 8GB eMMC Flash

Características - Wide LCD
Dimensão ecrã - 34.9” / 42.3”
OS Android 6.0
CPU Cortex A7 Quad Core 1 GHz
Memória - 8GB eMMC Flash

LCD SHELVES
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Dynamic Product Displays

As LED SHELVES da Apatronics - Digital Signage by Apametal, são prateleiras 
digitais versáteis que permitem rodar conteúdos em formatos pouco 
convencionais e de forma criativa. Poderão ter preços dinâmicos que se 
alteram a qualquer hora do dia/semana, promoções e campanhas 
específicas sobre determinados produtos expostos. 

Focada para expositores e espaços comerciais, as LED SHELVES vão destacar 
a sua marca dos restantes, de uma forma dinâmica e inovadora.

Características
Pixel Pitch – 1.9mm - SMD 1010
Dimensões – 1216 x 82 x 22,5 mm 
Tamanho do módulo – 405.6 x 76 mm
Resolução – 576 x 40 px
Manutenção Frontal
Tempo vida útil do LED: + 100.000h

 LED SHELVES
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O Dispensador de Gel Automático, permite a desinfeção com gel sem 
contacto do utilizador. Para além disso está equipado com um sistema 
se controlo de temperatura corporal e com software de gestão de 
conteúdos.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
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Características

Estrutura em aço lacado, sem parafusos visíveis
Estrutura auto sustentável 
(com possibilidade de ser aparafusada ao chão)
Ecrã de 22’’
Depósito de 5,3 litros em alumínio
1600/1800mm de altura
Possibilidade de incluir leitor de cartões
Possibilidade de incluir decoração em vinil
personalizado com imagem do cliente

15
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O que nos distingue
Soluções de Gestão de Conteúdos

Suporte Técnico
Contratos de Manutenção

Soluções integradas



O QUE NOS DISTINGUE

QUALIDADE

CONSULTORIA

Produtos inovadores e únicos, que cumprem 
padrões e certificações europeias, que nos 
permitem disponibilizar equipamentos
de qualidade superior.
Estamos sempre na linha da frente num mercado 
que se desenvolve muito rapidamente.

Damos apoio especializado
para que cada cliente
encontre as melhores
soluções para rentabilizar
o seu equipamento
e garantir o retorno do 
investimento num curto
período de tempo.

PREÇO
Garantimos preços competitivos,
de acordo com o equipamento escolhido.
Temos soluções adequadas a cada caso,
de acordo com a necessidade do cliente.

FINANCIAMENTO
Estamos empenhados em apoiar o desenvolvimento tecnológico dos nossos clientes e parceiros.
Para fazer isso, oferecemos soluções de financiamento ajustado às necessidades de cada projeto
Ajudamos ao crescimento de cada cliente, de forma sustentável de modo a que se tornem líderes
nos mercados em que actuam.

SOLUÇÕES INTEGRADAS

Desde o aconselhamento técnico
às soluções de financiamento, instalação, 
formação e manutenção, contamos com 
profissionais altamente qualificados.
Entregamos soluções integradas.

DISTRIBUIÇÃO

Para qualquer parte do país ou 
do mundo acionamos todos os 
meios logísticos para responder 
a qualquer desafio, dentro dos 
prazos estipulados.

SUPORTE TÉCNICO

Durante a instalação dos equipamentos 
a nossa equipa garante a formação 
necessária para a gestão dos mesmos.
No período pós-venda, pode contar 
com o apoio dos nossos técnicos.



As soluções de gestão de conteúdos podem ser usadas 
com vários end-poins digitais ou marcas de ecrãs.
De forma a serem plataformas abrangentes, permitem 
distribuir e gerir conteúdos em vários suportes, desde 
um tablet a um Led Wall externo, facultando a facilidade 
de operação, pois a plataforma é única e transversal aos 
equipamentos.

LED BILBOARD
MUPIS

INTERATIVOS LCD’s LED BANNERKIOSKESMUPIS LED WALL

SOFTWARE

Independentemente do tipo de negócio, 
a Apatronics, disponibiliza juntamente 
com os seus equipamentos, soluções
de gestão de conteúdos, que podem 
ser utilizadas em dois cenários:

•   On Premise
•   On cloud

On cloud

Terminal
multimédia

On Premise
Compra do software Mensalidade

Servidor
do cliente

GESTÃO DE CONTEÚDOS



SUPORTE TÉCNICO

Para solicitar suporte técnico para equipamentos 
montados pela Apatronics envie um e-mail para:

suporte.apatronics@grupometal.com

Garantimos suporte por local com deslocações com SLA NBD
(Service Level Agreement Next Business Day).

Por norma, após receção do seu pedido no nosso sistema de Suporte Técnico,
o SLA (Service Level Agreement - acordo/contrato) standard de resposta é de NBD
(Next Business Day), ou seja, resposta em 24 horas após receção do pedido.

A Apatronics garante a mão de obra de técnicos especializados para todo o tipo de apoio técnico relacionado com os equipamen-
tos, seja na substituição de peças ou reparação de aparelhos, nas nossas instalações em Rio de Mouro (Sintra) ou no local da instala-
ção do equipamento.
Damos ainda todo o apoio necessário para o funcionamento do software de gestão de conteúdos.



Phone: +351 219 170 277
Fax: +351 219 161 981
E-mail: info.apatronics@grupometal.com

www.apatronics.com

Grupometal - Apatronics
Rua Alto do Forte 5, Pav. 16
2635-036 Rio de Mouro
Portugal


